NIEUWSBRIEF MAART 2009
Beste Lezers van onze Nieuwsbrief,
OP WEG NAAR MIRTOS
De bijgaande foto is gemaakt
in het Oostenrijkse plaatsje
Rattenberg, in de buurt van
Innsbruck. De auto van onze
vriendin Thea, je weet wel van
het glaswinkeltje aan het begin
van Mirtos, stond naast de
onze. We konden geen km.
verder vanwege sneeuw. Heel
veel sneeuw. Deze foto staat
voor de overgang van winter
naar zomer. We zijn op weg.
En goed aangekomen
De reis van Nederland naar Mirtos heeft vanwege de sneeuw een dag langer geduurd, maar
op zaterdag 28 februari arriveerden wij bepakt en bezakt in Mirtos voor het eerste kopje
Nescafé in Hotel Mirtos. Dezelfde dag hebben wij onze auto’s uitgeladen en Villa Mertiza
geïnspecteerd. Het zag er allemaal prima uit, hoewel we hier en daar wat kleine
zaken moeten aanpakken. Erger was de constatering dat de keuken van ons
privé-huis in een champignonkwekerij was veranderd. De enige schimmel, waar
we het afgelopen jaar mee waren geconfronteerd was die van St. Nicolaas. En
daar ben ik zelf al niet zo heel erg weg van. Afin, het huis wordt nu
aangepakt en wij zijn druk aan het werk.
Aladin uit de brand gehouden
Siemon houdt zich nu bezig met de winkel.
Want ook daar was niet alles koek en ei. Een
keukenbrand bij onze bejaarde bovenbuurvrouw heeft voor troep gezorgd in het
pandje. Gelukkig heeft Kyria Katina geen
letsel overgehouden aan de brand. Maar
haar hele etage wordt op dit moment
opgeknapt. En Siemon poetst er lustig, nou
lustig, meer dapper, op los. Wij hebben heel
veel nieuwe spullen meegenomen, die
allemaal een plekje nodig hebben. Overigens
was onze auto niet de enige met
verkoopmateriaal. Onze vrienden Rolf en
Derk hebben ook nog eens een Mercedes
Vito volgeladen onze kant opgereden. Samen met Loulou, hun hondje.
De opbouwperiode is begonnen
De maand maart is prachtig. Je moet ook echt tijd nemen om van de natuur te genieten.
Heel veel tijd nemen we echter niet, want er moet in deze maand veel gebeuren. Alle
kamers in Mertiza krijgen een kleine facelift, de drie appartementen in Aleikos Panorama
worden ge-Mertiza-styled en de grote tuin van Dakanari moet worden ingericht voor groepen
die daar hun sessies en trainingen houden. Derk is een creatief ontwerper en wij gaan nu
langzaamaan met zijn en onze plannen aan de slag. Maar het is allemaal leuk. Ook omdat

iedereen ons weer zo hartelijk verwelkomde. Dat is gewoon weer je lekker thuis voelen in
Mirtos.

WEBSITE VERTRAAGD
Vorige keer hadden wij het heugelijke nieuws dat onze nieuwe website de lucht in zou gaan.
Wij hebben helaas een flinke vertraging opgelopen. Maar…. We kunnen nu vertellen dat op 1
april ons nieuwe virtuele visitekaartje zichtbaar zal zijn.
BELANGRIJK: Heeft u onze website bij uw favorieten staan, haal deze er dan af, zodra de
nieuwe website actueel is en zet de nieuwe website dan wederom in uw favorieten. Maar
doe dit pas als de nieuwe website zichtbaar is.

3-10 april 459 Euro
3-12 april 479 Euro

Vlucht en verblijf in Villa Mertiza met een welkom
ontbijt.
8 of 10 dagen om heerlijk van de aprilzon te
genieten.
U wordt opgehaald vanuit Heraklion en ook weer
teruggebracht !!
WANDELEN MET ANGELA
Er kan nog worden ingeschreven voor
675 Euro
het wandel arrangement. 5 zeer
boeiende wandelingen op verschillende plaatsen op Oost
Kreta. Prijs, inclusief vlucht, transfers, logies en ontbijt,
maar natuurlijk ook de wandelingen.

Griekenland Magazine aanbod met een maand verlengd.
De nieuwe editie van het leukste blad over Griekenland ligt weer in de
winkel. Met ondermeer een special over het kopen van een (tweede)
huis in Griekenland.
In deze voorjaarsuitgave vind je ondermeer een column over mijn
bezoek aan Griekenland, samen met mijn moeder. Deze column over
ons verblijf op Patmos stond eerder in een van onze Nieuwsbrieven.
Over Patmos trouwens een artikel van de acteur Aart Staartjes, die
daar woont. Hij bezit daar enkele villa’s.
De aanbieding van ons voor een jaar lang Griekenland Magazine voor
5 euro bij boeking tot 28 februari is nog een maand verlengd.
Op de kamers zul je dit jaar enkele oudere uitgaven van het magazine
aantreffen. Van harte aanbevolen.
Kortingen voor gasten Villa Mertiza, Villa Lambros Aleikos
Panorama en Dakanari
Wij vinden het leuk om onze gasten een korting van tien procent te geven in onze winkel
Aladin. Nu heeft ook Thea van de glaswinkel aangeboden onze gasten 10 procent korting te
geven. Zij heeft een erg mooie collectie glaswerk en tiffany gemaakt gedurende haar verblijf
in Nederland. En er zijn ook bepaalde religieuze voorwerpen bij haar te koop. Verder is Thea
van plan werk te exposeren van de vorig jaar overleden schilder Jan Volkers. Daarover meer
in de volgende nieuwsbrief.
De winkel van Peter
In een van de vorige edities maakten wij melding van het overlijden van Peter, de eigenaar
van het winkeltje Siga siga. Op de deur hangt een papier, waarin vrienden en familieleden
Peter op treffende wijze herdenken. Wij hebben er even bij stilgestaan.

Het is nu de bedoeling dat een Grieks meisje uit Mithi de winkel gaat voortzetten. Zij hielp
Peter vorig jaar al een aantal keren bij de verkoop. Wij wensen haar veel succes.
Eden is west. Maar de film niet zo best
Vorig jaar hebben vele inwoners en gasten van Mirtos als
figurant een rol gespeeld in het maken van de film Eden is
west. Afgelopen maand is de film in première gegaan in
Berlijn. En onlangs, zonder rode loper, maar wel met de
indringende geur van popcorn, in Ierapetra. Dus wij naar de
film! Nieuwsgierig of we iedereen herkenden. Onze bijzondere
belangstelling ging uit naar de acteerprestaties van Sacha.
Afgezien van het feit dat we veel mensen hebben kunnen
herkennen en Sacha alleen in de verte zagen, zodat het toch
even een feestje van herkenning gaf, konden wij niet heel erg
geboeid raken. De boodschap is duidelijk. Als je als
bootvluchteling probeert je te redden en een leven wilt
opbouwen in het westen, dan zit het je bijna nooit mee. Dan
heb je een heel moeilijk leven. Costas Gavras heeft dat wel goed in beeld gebracht. Maar de
manier waarop, de stijl en het eeuwig geren en gevlucht voor politieagenten van allerlei
nationaliteiten werd ons wat te veel van het goede. En heel veel sympathie voor een Grieks
kibbelend echtpaar konden wij ook niet meer opbrengen. Kortom, als de film in een filmhuis
te zien is, ga erheen en ontdek de lokale celebraties. En voor de rest zijn wij benieuwd naar
je oordeel. Alleen: hoe vertel ik het Sacha, dat hij wekenlang heeft gezucht onder zijn
politiepak en bijna nergens meer te zien is….
DAKANARI BIEDT IN 2009 DE VOLGENDE ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN

7 t/m 11 mei 2009
12 t/m 16 oktober 2009
Loopbaanadvies
Op zoek naar een volgende stap in uw leven en loopbaan?
De dagelijkse routine achterlatend, ‘op afstand’ en in een ander ‘klimaat’?
Dat kan van 12 t/m 16 oktober 2009 in ‘Een zonnige kijk op leven en
loopbaan’.
Gezien de enthousiaste reacties kan dit aanbod -bij voldoende animo- ook
plaatsvinden van 7 t/m 11 mei a.s. Aanmelden voor de week in mei kan tot
2 april 2009.
Coaching
Ook is er de mogelijkheid voor een (of meerdere) coachingsgesprek(ken).
Voor informatie en contact
Josée Stenvers 030-2314477
www.stenvers-loopbaancoaching.nl
(Meer informatie over deze training treft u ook aan in onze vorige Nieuwsbrief).

17 t/m 21 mei 2009

Transformational Breathing workshops Dakanari.
Info-avond in Villa Mertiza (op 17 mei)
Nico van Zon en Idie Pijnenburg verzorgen op
zondagavond
17
mei
een
gratis
informatieavond
over
Transformational
Breathing in Villa Mertiza U kunt zich die
avond
opgeven
voor
een
(kleine)
groepsworkshop, waarin u begeleid wordt bij
een ademhalingssessie.
Nico en Idie zijn gecertificeerde en ervaren
ademcoaches,
Idie
is
daarnaast
gezondheidswetenschapper
en
geeft
cursussen in het omgaan met angsten en
somberheid, o.a. mindfulness.

Gewoon ademhalen?..............minder gewoon dan we denken.
Staan we wel eens stil bij onze ademhaling? Of ademen we gewoon, zonder erbij na te
denken? Ademen we diep of oppervlakkig? Hebben we een borst- of buikademhaling?
Ademen we snel of langzaam, met adempauzes of juist niet? En is dat belangrijk?
Onze ademhaling vertelt een verhaal. Het vertelt hoe we leven en waar we bang voor zijn.
Of we vanuit ons hoofd of vanuit ons hart leven. Of we genieten van het leven en open
kunnen staan voor positieve dingen. Of dat we, beperkt door onze angsten, maar
doormodderen……
Want de ademhaling is het belangrijkste middel waarmee wij emoties kunnen onderdrukken.
Dat gebeurt onbewust en veelal automatisch. Die emoties gaan vastzitten in de vorm van
blokkades en lichamelijke klachten. Zoals spierpijn, hoofdpijn, buikpijn, astma en
hyperventilatie. Of angst, boosheid, piekeren, somberheid.
Gelukkig is diezelfde ademhaling ook het middel waarmee u zich weer kunt bevrijden!
Transformational Breathing (TB) gebruikt de verbonden ademhaling en werkt op drie
niveaus. Allereerst fysiek, zichtbaar doordat het gehele ademhalingssysteem geopend wordt
(buik, borst, flank en rug). Het tweede niveau is een emotioneel niveau, daar waar emoties
in het onderbewuste worden getransformeerd en geïntegreerd. De derde laag kan een
bijzondere ervaring zijn: TB creëert een opening voor een betere verbinding met je kern. Met
TB leer je door een ontspannen ademhaling in het reine te komen met wat geweest is en
beter om te gaan met emoties en stress. Ademhalen op deze manier herstelt de natuurlijke
band tussen lichaam en geest.
TB is uniek door de combinatie van ademhaling, muziek en ‘bodymapping’, een vorm van
acupressuur die samen met affirmaties zorgt voor intense en effectieve sessies.
Voor meer informatie over de achtergrond van TB:
www.breathwork.nl
www.transformationalbreathing.nl
www.breathe2000.com
ATTENTIE: IEDEREEN DIE TUSSEN 17 EN 21 MEI IN
MIRTOS IS KAN HIERAAN DEELNEMEN. Kosten: Info-avond is
gratis. Het deelnemen aan de workshop kost 25 euro per
persoon. Dit is een kennismakingsprijs.

4 t/m 11 oktober 2009

Heb jij jezelf onvoldoende in zicht of heb je
behoefte aan (meer) zelfinzicht?

Schrijf je dan in voor de training “Jezelf inzicht” die in de 2e week van oktober zal
plaatsvinden. Perry van Niekerk van VNM Consult organiseert deze training voor een kleine
groep mensen. (maximaal 6 personen, bij meer dan 6 deelnemers worden 2 trainers
ingezet)
Tijdens deze week ga je individueel en in groepsverband werken aan
je eigen vooraf opgestelde doelen. Deze doelen zijn gericht op
zelfontwikkeling/ zelfontplooiing.
Wat je wilt bereiken tijdens deze week bepaal je helemaal zelf. De
groep waar je deel van uitmaakt en de trainer zijn je hulpmiddelen om
je doelen te bereiken.
Om één en ander in goede banen te leiden vindt er voordat je je
definitief inschrijft een kennismakings / intake gesprek plaats. Aan het
eind van dit gesprek kan zowel de trainer/coach als jijzelf besluiten dat
deze week niet geschikt voor jou is.
De trainer/coach zal dit met redenen omkleden en je desgewenst verder adviseren over de
te volgen weg.

Het programma van deze week staat op dit moment nog niet vast. Dit is sterk afhankelijk
van de wensen en doelen van de deelnemers.
Wat wel vast staat is het volgende:
Verblijfplaats

: Villa Mertiza

De training

: Dakanari

Individuele momenten

: In Dakanari of Villa Mertiza

Aantal dagen

: De gehele reis 8, waarvan 5 dagen training
(heen en terugreis 2 dagen + 1 ‘vrije’ dag tussendoor)

Verzorging

: All-Inclusive
Heb je interesse in deze training of wil je iets vragen?
Schroom niet, bel of mail met VNMConsult.
Je kunt ons als volgt bereiken”
Telefoon 0182 – 553 622 / Email info@vnmconsult.nl

Perry H. M. van Niekerk (1961) heeft zijn roots in de
gezondheidszorg. Hij is verpleegkundige, trainer, coach en auteur.
Perry is oprichter/eigenaar van VNMConsult, een bureau voor training,
opleiding en coaching.

WIJ ZIJN WEER IN GRIEKENLAND
Zodra je in Venetië of Ancona de boten van de
firma’s ANEK of Minoan oprijdt bevind je je in Griekse sferen. Het “Ella Ella!”, wat “kom
kom!” betekent, schalt langs de metalen wanden van de enorme laadruimte van de schuiten.
Routineus en met Griekse precisie word je op een nauw plakje gebruld met nauwelijks de
mogelijkheid om nog uit te kunnen stappen. Een beetje “Prosta!” Of een beetje “Piso!” en je
zit als een vogeltje gevangen in je rijdende kooitje. Je hebt voor het eerst spijt dat je tijdens
de Nederlandse winterdagen teveel van de
boerenkool en de vette Hemaworst hebt
gesnoept. Er zit een buikje in de weg.
Eenmaal toch de wagen uitgewrongen,
zelfs zonder, letterlijk, enige kleerscheuren, dirigeert een andere medewerker van de boot
ons naar boven. Snel, voordat een andere auto zich tegen je bumper parkeert nog een
toilettas en een koffertje uit de achterklep en dan gehoorzaam doen wat men van je eist.
“Die kant op. Receptie!” Dan begint de klim naar boven. Ons ANEK schip heeft roltrappen.
Waarschijnlijk een van de weinige Griekse eigendommen die zo’n wonderlijk apparaat
herbergt. Eenmaal boven beland je op de receptie, waar een mijnheer achter een ronde
balie zit. Voor de balie staat de Griekse garde, bestaande uit mannen van middelbare leeftijd
met allemaal, zonder enige uitzondering een blik in de ogen die gelatenheid verraad of erger
een blik van, “ik laat me kielhalen. Geef mij maar een nekschot voor de boeg”. Een van deze
vrolijkerts pakt onze tas, als wij de sleutel hebben mogen ontvangen van het hoofd van dit
rijtje treurwilgen op zout water. Wij lopen achter de sloffende man aan richting hut. Nauwe
trapjes op, nauwe gangetjes door, een nauw deurtje door en dan zet de lakei van het
gewone volk onze bagage op de grond en kijkt ons meewarig aan, alsof hij ons wil zeggen:
“Een bootreis is NIET leuk” Wij geven hem een fooi en hij glimlacht zowaar een beetje. Nou
ja, we zien een lichte beweging van zijn mondhoeken. Wij ploffen, moe van de reis van
Nederland naar Venetië, op onze bedden.
Nauwelijks de ogen dicht of we worden via luidsprekers hartelijk welkom
geheten door een Griekse dame. Ze schalt door de laadruimtes, de gangen,
ze schalt door onze cabine. Nadat zij heeft gesproken neemt een Engelse
dame het roer van haar over. Vervolgens een Duitse, dan een Italiaanse en
tenslotte een Franse dame. Wij kennen die stemmen alle vijf. We hebben deze reis vaker
gemaakt en weten dat na het welkom ook een veiligheids instructie komt die ongeveer een
half uur in beslag neemt. Slapen kunnen we dus voorlopig niet, dan maar de kantine in voor
een Mythos biertje van de tap. We zitten aan een tafeltje met rondom ons meerdere tafeltjes
waaraan vooral vrachtwagenchauffeurs plaatsnemen. Maar ook rondom ons televisies. Op de
één een soort GTST, maar dan uitgevoerd door de plaatselijke toneelvereniging SIOK, Spelen
is onze kracht. Een ander toestel voert ons mee in de actuele discussie van de dag. Een
beeld verdeeld in zes vakjes waarin per vakje een deskundige is neergepoot. Een van hen is
de gespreksleider, waarbij het gesprek zich maar niet laat leiden. De vijf anderen praten,
roepen, schreeuwen, slaan met de vuist op tafel, maar helaas niet een voor een. Het is een
kakofonie, terwijl de gespreksleider om orde brult. Die kan er ook nog wel bij. Weer een
ander toestel vertoont een voetbalwedstrijd, één van de twintig die dagelijks te zien zijn op
de Griekse televisie. En… we liggen nog maar in de haven van Venetië. De ober brengt ons
de biertjes. We betalen het bepaald niet scherp geprijsde gerstenat aan de man en
herkennen in hem een van de lakeien, die eerder op wacht stond voor de receptiebalie.
Multifunctioneel inzetbaar. Wij besluiten even buiten te kijken of alle auto’s al aan boord zijn.
Even later hangen wij over de reling en zien hoe een mierenhoop van megagrote trucks
proberen op ordelijke wijze in de gulzige mond van het schip te komen. Enkele malen zien
wij een medewerker ternauwernood aan een grote Michelinband ontkomen of aan een
verpletterend einde tussen twee vrachtwagens. Er wordt gewezen, geroepen, gescholden,
geclaxonneerd, opgetrokken en scherp geremd. Maar de Griekse discipline wint het
uiteindelijk altijd en dan gaan de gigantische kleppen omhoog en begint de boot aan de reis
naar Patras. 36 uur Griekenland in een botendop. Zelfs de klok staat al een uur vooruit. Hier
wordt de Griekse tijd gehanteerd. En punctueel om 20.00 uur komen de vijf omroepsters,
ieder in hun eigen taal, ons vertellen dat de restaurants geopend zijn. De Engelse is errug

grappig. Wie laik too inform yoo, that the self service restooront now is oopen. Despina
Cockney doet het geweldig.
Dat kun je niet zeggen van de koks van het restaurant. Aan een spaghetti val je je toch over
het algemeen geen bult. Nee, over het algemeen niet. Een flesje wijn spoelt lekker door en
we kijken ondertussen op vanuit onze ruif en zien alweer de lakeien om ons heen. Nu
verkleed als restaurant obers. Er staan er tien. Er zitten vier mensen aan tafel. Kom daar
maar eens om in crisistijd. Zodra wij onze borden op het dienblad zetten staan er minstens
drie treurige mannen om ons heen om onze tafel af te ruimen. We kunnen roken. Dat mag
in ons gedeelte, dat wordt gedaan in het gedeelte waar het niet mag. Minister Klink kan zijn
Griekse collega eens bellen. Ideetje?
Wij halen in het scheepswinkeltje een flesje ouzo, kijken in onze hut nog wat naar een
griezelfilm die zo erg is, dat het een slapstick wordt. De slaap slaat toe, tot plotseling het
damesvijftal zich meldt met oeps, vergeten, de veiligheidsinstructies. “Jij nog eentje?”
En dan trekken we de deken over ons heen en raken wij, dankzij de heerlijk ronkende
motoren, langzaamaan weg van de wereld. Maar niet nadat we nog even onze dankbaarheid
tonen in een gebedje. “Dankuwel lieve Heer dat we weer in Griekenland zijn”. Echt, we
menen het.

Gastenrecept van Marlou: Griekse stifado:
Deze heerlijke stoofschotelmoet lang op het vuur staan,maar u heeft er
nauwelijks omkijken naar. U heeft een grote stoofpan nodig. Het pellen
van de verse zilveruitjes kost de meeste voorbereidingstijd.
Ingrediënten:
1 kilo verse zilveruitjes
1kilo runderstoofvlees ( of kalfs- of varkensvlees) in kleine blokjes gesneden
1 fles rode wijn
5 peperkorrels
5 kruidnagels
4 of 5theelepels gemalen piment
4 eetlepels rode of witte wijnazijn
4 eetlepels goede olijfolie
Zout naar smaak
Een snuf kaneel
Eventueel aan het eind wat gehakte peterselie
Bereiding:
Kook de ongepelde uitjes 2 tot 3 minuten in een grote pan met kokend water om de schil
losser te maken en het pellen te vergemakkelijken. Giet het water af en pel ze.
Doe alle ingrediënten in een grote stoofpan en voeg zoveel water toe dat alles net is bedekt.
Breng het geheellangzaam aan de kook en schuim alle onrechtmatigheden die naar boven
komen drijven af.
Doe het deksel op de pan en laat het
geheel ongeveer 2 uur op een laag vuur
sudderen.
Kijk regelmatig of het vlees nog net onder
het vocht staat, eventueel wat water (of
wijn) toevoegen, totdat het vlees lekker
mals is.
Breng het voor het serveren nog even op
smaak met zout en peper. Geef er
knapperig brood bij, rijst of aardappelen.

GRIEKSE MUZIEK IN ASSEN
Het is kort dag, maar we melden voor de Noordelingen onder jullie even dat Siga To Krasi
aanstaande woensdag 25 maart 2009 maart zal optreden in
Grieks restaurant Delfi
vanaf 19.00 uur
Nieuwehuizen 11
9401 JS Assen
0592 315111

Een mooie foto van het gezelschap in het Drentse land. Ook mooi!!
TENSLOTTE
Dat was die dan, de Nieuwsbrief van maart. Hopelijk heb je hem met plezier gelezen.
De volgende komt in april. En zodra wij met de nieuwe website on-line zijn, zullen we dit
jullie melden.
Hartelijke groet uit Mirtos
Maria, Siemon, Paul, Sacha en Dick

